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Sammanfattning 

Projektet Kvalitetssäkring Skog och historia är ett samarbetsprojekt mellan Skogsstyrelsen och 

Riksantikvarieämbetet som löpt över fem år. Under 2016, som var projektets femte och sista år, 

granskades ca 7900 lämningar till en kostnad av 7,8 miljoner kr av de avsatta 8. Årsresultatet innebär 

att det sedan 2015 reviderade projektmålet om 36 – 37000 kvalitetssäkrade poster uppnåddes.  

Kostnaden per granskat objekt beräknades i projektplanen till 1000 kr. År 2016 låg den 

genomsnittliga kostnaden på 993 kr.  

 

Under 2016 genomfördes ett fältseminarium med 62 deltagare i brandområdet i Västmanland (fig 1). 

Temat behandlade Skog och historia i såväl historiskt som framtidsperspektiv. Att Skogsstyrelsen går 

vidare med kvalitetssäkringsarbetet efter att samverkansprojektet avslutats blev klart under året. Det 

nya kvalitetssäkringsprojektets första år blir 2017. 

 

Som helhet visar Kvalitetssäkring Skog och historia en positiv trend där det första året nu framstår 

som klart avvikande. De utmaningar som identifierades i samband med lagändringen har 2014 

hanterats med bibehållen effektivitet under såväl 2015 som 2016. Projektets slutresultat blev  36891 

kvalitetssäkrade objekt, vilket innebar att det nya projektmålet uppnåddes. 

  

Årsrapporterna från de fyra första projektåren finns tillgängliga på Riksantikvarieämbetets hemsida: 

http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/skogens-kulturarv/skog-och-

historia/ 

 

Figur 1. Utbränd skogsmaskin i brandområdet. Här tog fältseminariets workshop sin början. Foto: Thomas Risan, RAÄ.  
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Inledning 

Med ursprungligt syfte att kvalitetssäkra 45 000 registreringar från inventeringarna inom Skog och 

historia har Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen genomfört ett gemensamt femårigt projekt. 

2016 var projektets femte och sista år. Efter fältsäsongen 2014 stod det klart att det var orealistiskt 

att uppnå projektmålet. Efter beräkningar gjorda av arbetsgruppen sattes det nya projektmålet i 

mars 2015 till 36000 – 37000 kvalitetssäkrade objekt. Målet beräknades på dittills uppnådda resultat 

i de län som uppvisat gott resursutnyttjande.   

På nationell nivå leddes projektet av en styrgrupp bestående av avdelningscheferna för 

Riksantikvarieämbetets Kulturmiljöavdelning och Skogsstyrelsens Skogsavdelning. Kopplat till 

styrgruppen fanns en arbetsgrupp med representanter från båda myndigheterna. Arbetsgruppen 

satte ramarna för kvalitetssäkringen genom att föreslå den årliga fördelningen av resurser, planera 

seminarier samt genomföra en årlig uppföljning. Till projektet fanns även en referensgrupp med 

representanter från Skogsstyrelsen, länsstyrelserna och länsmuseerna. Det praktiska 

kvalitetssäkringsarbetet utfördes vid Skogsstyrelsen, länsstyrelser och länsmuseer och i vissa fall av 

privata arkeologiska firmor.  

Denna rapport redovisar resultatet från 2016 års verksamhet. De siffror som presenteras bygger på 

uppgifter som kommit in från utförarna. Rapporten har färre jämförelser av olika variabler än de 

tidigare åren.  Projektet utvärderas av Governo AB. Utvärderingen beräknas vara färdig i juli 2017. 

Utvärderingen är beställd och projektleds av Riksantikvarieämbetet, men omfattar en processanlays 

av projektet som helhet. Mottagarna är således alla som varit involverade i projektet. Intern 

projektledare för utvärderingen är Alejandra Fuentes. I den slutrapport som ska framställas under 

hösten 2017 sammanfattas och analyseras kvalitetssäkringsprojektet som helhet.  
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Fördelning och förbrukning av medel 

 

Län 

Fördelningsförslag  

2016 

KMV+SKS (tkr) 

Förbrukat 

KMV-bidrag 

Förbrukat 

SKS 

Förbrukat 

2016 

Stockholm 0 0 0 0 

Uppsala 0+700 0 701 519 701 519 

Södermanland 0 0 0 0 

Östergötland 150+350 150 000 398 963 548 963 

Jönköping 400+0 400 000 0 400 00 

Kronoberg 0 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 0 

Gotland 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 

Skåne 600+300 600 000 293 001 893 001 

Halland 0 0  0 

Västra Götaland 200+600 100 000 513 328 613 328 

Värmland 500+700 500 000 706 030 1 206 030 

Örebro 500+400 500 000 366 576 866 567 

Västmanland 0 0 0 0 

Dalarna 350+0 350 000      4 843 354 843 

Gävleborg 650+0 600 000 0 600 000 

Västernorrland 250+0 250 000 0 250 000 

Jämtland 0+400 0 433 201 433 201 

Västerbotten 400+550 400 000 557 069 957 069 

Norrbotten 0 0 0 0 

Summa 8 00 0000 3 850 000 3 974 530 7 824 530 

 

Tabell 1. Fördelning och förbrukning av medel, samt dagverkskostnaden per län. Där förbrukade medel avviker från tilldelade (bilaga 2) har 

Skogsstyrelsen gjort omfördelningar under året. De blåmarkerade länen fick ingen tilldelning under 2016. 

Den delade finansieringen av kvalitetssäkringen mellan Riksantikvarieämbetet och Skogsstyrelsen ska 

ses i ett nationellt perspektiv och inte på regional eller länsnivå. Där har istället olika förutsättningar 

vad gäller placering av kompetens styrt fördelningen. Skogsstyrelsens medel har under projektåren 

främst gått till den egna organisationen och då till de distrikt med personal som kunnat utföra 

kvalitetssäkringen. Kulturmiljövårdsanslaget fördelades i första hand till övriga län. För län med hög 

andel poster att kvalitetssäkra förekom dubbelfinansiering där båda myndigheterna avsatte medel. 

Efter en förändring i Riksantikvarieämbetets regleringsbrev för 2014 kan myndigheten inte längre 

peka ut vissa projekt som mottagare av KMV-medel. Länsstyrelserna sköter istället fördelningen. 
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Skog och historia kvalitetssäkring inleddes innan förändringen trädde i kraft, vilket är anledningen till 

att fördelningsförslaget omfattade hela projekttiden.  

Fördelningsförslaget för 2016 varierade från 250 tkr för Västernorrlands län till 1200 tkr för Värmland 

(bilaga 2). Denna variation var till största delen styrd av hur många poster som återstod att 

kvalitetssäkra i respektive län. Det praktiska kvalitetssäkringsarbetet utfördes  av Skogsstyrelsen, 

länsmuseer och länsstyrelser. Av avsatta 8 miljoner förbrukades 7,8. Vissa omfördelningar gjordes 

mellan Skogsstyrelsens distrikt under pågående säsong. Omfördelning har skett för att medel skulle 

kunna användas där kompetens och tid fanns tillgänglig. Beträffande KMV-medlen har det 

ursprungliga förslaget i stort sett följts även efter 2014 års förändring. Justeringar har dock gjorts 

ibland i hur arbetet organiserats mellan respektive säsong, vilket även påverkat medelfördelningen.  
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Granskade objekt 

Län 
Verkliga 

lämningar 
Utgått 

Andel 

som 

utgått 

Totalt 

antal 

objekt 

Kostnad 

per 

objekt 

Fältgranskade 
Byråmässigt 

granskade 

Andel 

byrå-

mässig 

granskning 

Stockholm 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uppsala 615 397 39 % 1 012 693 314 301 49 % 

Södermanland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Östergötland 245 567 70 % 812 676 245 0 0 % 

Jönköping 514 228 31 % 742 539 222 292 57 % 

Kronoberg 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 0 0 0 0 0 

Gotland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 0 0 0 0 

Skåne 464 520 53 % 984 908 464 0 0 % 

Halland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Västra Götaland 152 499 77 % 651 942 152 0 0 % 

Värmland 574 256 31 % 830 1453 574 0 0 % 

Örebro 352 350 50 % 702 1234 352 0 0 

Västmanland 0 0 0 0 0 0 0 0 

Dalarna 241 25 9 % 267 1329 241 0 0 

Gävleborg 387 271 41 % 658 912 387 0 0 

Västernorrland 209 28 12 % 237 1055 209 0 0 

Jämtland 122 127 51 % 249 1740 117 5 4 % 

Västerbotten 276 458 62 % 734 1304 276 0 0 

Norrbotten 0 0 0 0 0 0 0 0 

För hela landet 4151 3727 47 % 7878 933 3553 598 14 % 

 

Tabell 2. Antal granskade Skog och historia-nummer  fördelade på län, hur många objekt som utgått, kostnaden per objekt och i vilket 

sammanhang granskningen skett. 

Under 2016 granskades nära 7900 objekt för registrering i FMIS. Arbetet resulterade i drygt 4000 

verkliga lämningar (d v s lämningar som ska registeras/är registerade i FMIS). Nästan hälften av de 

ursprungliga posterna utgick av olika anledningar, något som visar på att kvalitetssäkringsarbetet är 

angeläget. Ett stort antal kulturhistoriska lämningar som har lagligt skydd (i olika omfattning 

beroende på antikvarisk status som avgör om det är kulturmiljölag eller skogsvårdslagen som ska 

tillämpas) har tack vare arbetet förts in i FMIS. Samtidigt har många lämningar avförts. Dessa 

registreringar kräver ingen hänsyn från markägare eller entreprenörer.  
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Län Granskade Fältgranskade Utgått vid 

fältgranskning 

Byråmässigt 

granskade 

Utgått vid 

byråmässig 

granskning 

Stockholm 0 0 0 0 0 

Uppsala 1 012 314 40 301 357 

Södermanland 0 0 0 0 0 

Östergötland 812 245 87 0 480 

Jönköping 742 222 105 292 123 

Kronoberg 0 0 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 0 0 

Gotland 0 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 0 

Skåne 984 464 520 0 0 

Halland 0 0 0 0 0 

Västra 

Götaland 

651 152 33 0 466 

Värmland 830 574 248 0 8 

Örebro 702 352 269 0 81 

Västmanland 0 0 0 0 0 

Dalarna 267 241 26 0 0 

Gävleborg 658 387 248 0 23 

Västernorrland 237 209 28 0 0 

 Jämtland 249 117 51 5 76 

Västerbotten 734 276 160 0 298 

Norrbotten 0 0 0 0 0 

Summa 7 878 3553 1815 598 1912 

Tabell 3. Granskade objekt, metod för granskning och metod för att stryka objekten. 
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Tid i fält och på kontor 

 

Län 
För- och 

efterarbete 
Fält 

Andel 

fältdagar 

Seminarier/ 

möten 

Stockholm 0 0 0 0 

Uppsala 73 74 47 % 9 

Södermanland 0 0 0 0 

Östergötland 62,5 45 39 % 8 

Jönköping 21,5 35 56 % 6 

Kronoberg 0 0 0 0 

Kalmar 0 0 0 0 

Gotland 0 0 0 0 

Blekinge 0 0 0 0 

Skåne 93 207 67 % 10 

Halland 0 0 0 0 

Västra Götaland 20 37 56 % 9 

Värmland 119 132 50 % 13 

Örebro 61,5 87 58 % 1,5 

Västmanland 0 0 0 0 

Dalarna 35 36 46 % 8 

Gävleborg 36 69 66 % 0 

Västernorrland 18 19 51 % 0 

Jämtland 57 22 27 % 3 

Västerbotten 128 79 36 % 15 

Norrbotten 0 0 0 0 

Summa 724,5 842 51 % 82,5 

Tabell 4. Arbetstiden för granskningen fördelat mellan fält och kontor.  

Under 2016 användes mer än 1600 dagar till granskning, varav drygt hälften utgjordes av fältarbete. 

Genom hela projektet har skillnaderna på länsnivå varit stora. Vid den ursprungliga 

projektplaneringen uppskattades de rimliga förhållandena mellan fält- och kontorsarbete initialt till 

80 – 20 %, något som senare reviderats till 70 – 30 %. Många faktorer har påverkat hur 

arbetsinsatsen fördelas. Lagändringen 2014 kan ha medfört att kontorsarbetet har tagit större del av 

tiden. Det finns sannolikt anledning att åter revidera hur förhållandet beräknas i framtiden. För detta 

arbete kan underlaget från kvalitetssäkringsprojektet vara en viktig källa. I sammanhanget ska det 

nämnas att det finns projektspecifika faktorer som påverkar fördelningen. En sådan är deltagande i 

arbetsgrupper. Den nationella arbetsgruppen för hela projektet innehöll under 2016 (liksom under 

flera av de föregående projektåren) medarbetare från Jämtlands och Västra Götalands län, vilket 
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naturligtvis syns i dessa läns förhållande mellan fält- och kontorsarbete. Andra anledningar som har 

förts fram till den höga andelen byrågranskning inom kvalitetssäkringsprojektet är att material som 

ursprungligen granskats i fält blivit liggande och inte förts in i FMIS förrän långt senare och av en 

annan arkeolog. Materialet har då markerats som byrågranskat trots att en fältgranskning ligger i 

grunden. En del av personalen inom kvalitetssäkringsprojektet arbetade redan under 

arbetsmarknadsprojektet och kan ha besökt lämningar då men kvalitetssäkrat dem senare baserat på 

sin dokumentation och kunskap från ursprungsbesöket. Även sådan granskning kan ha noterats som 

byråmässig. Slutsatsen blir att Skog och historia kvalitetssäkring på grund av sin historia är ett 

speciellt projekt. Även om det finns många erfarenheter som kan tas med in i framtida 

inventeringsprojekt är det viktigt att komma ihåg att kvalitetssäkringsprojektet och dess föregångare 

arbetsmarknadsprojektet har vissa förutsättningar som inte kommer att vara likvärdiga för moderna 

arkeologiska inventeringsprojekt i skogsmark. 

 

Seminarier 

Den 6-8 september arrangerades fältseminariet i Västerås (fig 2). Länet hade inte varit involverat i 

kvalitetssäkringsprojektet, men den stora skogsbranden sommaren 2014 resulterade i att 

humuslagret brändes bort i stora områden. Tidigare okända lämningar, framför allt kopplade till 

kolning, framträdde tydligt och kunde studeras på ett sätt som endast är möjligt vid extraordinära 

tillfällen. Därför beslutade projektledningen att förlägga fältseminariet till Västerås, vilket medgav att 

fältworkshopen kunde hållas i brandområdet. Någon lokal arbetsgrupp inom projektet skapades inte, 

utan den nationella arbetsgruppen och Länsstyrelsen i Västmanlands län organiserade seminariet. 

Eftersom 2016 var kvalitetssäkringsprojektets sista år fanns alla anledningar att blicka såväl bakåt, till 

Skog och Historias början, som framåt till fortsatt arbete med att kvalitetssäkra de kvarvarande 

lämningarna. Temat  var ”Kulturlandskapet i skogen – då, nu, i framtiden”.  Seminariet öppnades av 

landshövding Minoo Akhtarzand.  
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Figur 2. Exempel på att det fönster som branden öppnade håller på att stängas. Till vänster kolbotten fotograferad sommaren 2015, ett år 

efter branden. Till höger samma lämning ett år senare. Det unika tillfället att studera lämningar där torvlagret var bortbränt och få del av 

kunskapen hos de som gjort inventeringarna var avgörande i att förlägga fältseminariet till Västmanland, ett län som annars inte är 

involverat i kvalitetssäkringsprojektet. Foto: Anneli Sundkvist, RAÄ. 

Målgruppen för seminariet var personer med direkt inblandning i kvalitetssäkringsprojektet, 

länsstyrelser, Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet, uppdragsarkeologer och museianställda. 

Samtliga dessa grupper representerades. Sammanlagt deltog 62 personer.  

 

Styr- och referensgruppsmöten 

Styrgruppen bestod av avdelningscheferna Johan Eriksson (Skogsstyrelsen) och Qaisar Mahmood 

(Riksantikvarieämbetet). Styrgruppsmöten genomfördes 2016-02-11, 2016-10-28 och och 2016-12-

11.  

Referensgruppens sammansättning var oförändrad jämfört med 2015 bortsett från att Anna-Karin 

Mähler, Skogsstyrelsen, ersattes av Alf Pedersen från samma myndighet. I referensgruppen ingick 

dessutom: Anders Hansson (Jamtli), Olof Hermelin (Östergötlands länsmuseum), Mats Holm 

(Skogsstyrelsen Östergötland), Lars Jacobzon (länsstyrelsen Västra Götaland) och Katrine Nygren 

(länsstyrelsen Västerbotten). Under 2016 genomfördes två möten med referensgruppen. Båda hölls i 

Stockholm 2016-04-07 respektive 2016-11-10 (bilaga 4-5).  
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Arbetsgruppen 

Arbetsgruppens sammansättning var oförändrad jämfört med 2016: Antonia Baumert 

(Riksantikvarieämbetet), Thomas Risan (Riksantikvarieämbetet), Catrin Sandberg (Skogsstyrelsen), 

Inger Sandström (Skogsstyrelsen) och Anneli Sundkvist (Riksantikvarieämbetet, projektledare). 

Under året arrangerade arbetsgruppen fältseminariet tillsammans med länsstyrelsen i Västmanland. 

Eftersom 2016 var kvalitetssäkringsprojektets sista år valdes ett tema med fokus på Skog och historia 

som helhet och projektets roll i kulturmiljövården: Kulturlandskapet i skogen – då, nu och i framtiden 

(bilaga 3).   

Utöver fältseminariet tog arbetsgruppen fram årsrapporten för 2015 års kvalitetssäkringsarbete. 

Mötena hölls uteslutande över Skype. Gruppen har också arrangerat två referensgruppsmöten. 

Skogsstyrelsens representanter har varit involverade i arbetet att ta fram ett förslag på hur 

kvalitetssäkringen ska fortsätta efter 2016. Förslaget presenterades på fältseminariet och på 

verksöverläggningarna mellan Skogsstyrelsen och Riksantikvarieämbetet. År 2017 blir det nya 

kvalitetssäkringsprojektets första år. 

 

Resultatutveckling 2012 - 2016 

Den jämförande analysen i denna rapport omfattar kostnad per lämning och det totala antalet 

kvalitetssäkrade objekt. Den första variabeln är oberoende av medeltilldelning och förbrukning. 

Antalet kvalitetssäkrade objekt belyser arbetets utveckling under projektets gång.  

 

Figur 3. Det totala antalet kvalitetssäkrade poster fördelat över projektåren.  
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År 2015 var projektresultatet mycket positivt med 8200 kvalitetssäkrade poster. Dessa resultat 

nåddes inte riktigt 2016 då 7878 objekt kvalitetssäkrades. Trots detta var 2016 projektets näst bästa 

år, vilket resulterade i att det nya projektmålet på 36 – 37 000 kvalitetssäkrade poster uppnåddes. 

När vi nu blickar tillbaka på samtliga år är det tydligt att efter att det första, utmanande året klarats 

av låg resultatet ganska jämt, trots utmaning i form av ny lag år 2014. Genomsnittet kvalitetssäkrade 

poster beräknat på samtliga projektår (år 1-5) är 7378, vilket ska jämföras med 7856 för år 2–5. Om 

det senare genomsnittet gällt alla fem åren hade resultatet blivit 39280. I ljuset av en sådan 

jämförelse framstår det ursprungliga projektmålet om 40 – 50000 kvalitetssäkrade poster som 

realistiskt.  

 

Detsamma gäller genomsnittskostnaden per objekt. Den varierade under projektet mellan 946 (2013) 

och 1348 (2012). Av de fyra sista projektåren var kostnaden högst 2014 då snittpriset per lämning var 

1056 kr. Vid samma beräkning som ovan landar genomsnittskostnaden för år 1-5 på 1060 respektive 

988 för år 2-4. Den på förhand beräknade kostnaden 1000 per lämning var således även den 

realistisk. Det är möjligt att det går att sänka genomsnittskostnaden ytterligare. Flera län har under 

olika år haft kostnader långt under genomsnittet. Analys av dessa exempel kan klarlägga 

framgångsfaktorer när det gäller kostnadseffektivetet, samtidigt som det är viktigt att komma ihåg 

att Sverige är ett land med stora skillnader när det gäller topografi, fornlämningsbestånd och 

lämningarnas komplexitet, vilket gör att kostnaden att kvalitetssäkra en lämning aldrig kommer att 

bli helt jämn. Skillnaderna borde dock kunna vara mindre.   

 

Figur 4. Kostnad per objekt under projektets gång utslaget över hela landet. 
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1 (5) 

Skog och historia fältseminarium 2016 

Kulturlandskapet i skogen – då, nu, i framtiden 

Arbetsmarknadsprojektet Skog och historia startade på 90-talet och pågick i mer än tio 

år. Under denna tid inventerade 7 000 arbetssökande personer fram objekt som 

resulterade i 200 000 registreringar.  

 

Hur har synen på kulturlandskapet i skogen förändrats under den tid som gått sedan 

Skog och historia tog fart? Hur har den kunskap som kom fram genom projektet bidragit 

till förändringen? Och hur kan vi förvänta oss att synen på kulturlandskapet i skogen 

kommer att se ut i framtiden?  

 

Program  

Tisdag 6 september, Västmanlands läns museum, Karlsgatan 2, Västerås 

Moderator: Rikard Sohlenius, Riksantikvarieämbetet 

 

12.00 – 12.30: Registrering på Länsmuseet. Kom i tid! 

 

12.30 – 12.50: Landshövding Minoo Akhtarzand: Inledning och välkommen  

 

12.50 – 13.00: Rikard Sohlenius: Praktisk information  

 

13.00 – 13.40: Eva Myrdal, arkeolog och forskare: Slott och koja: Sveriges unika  

 fältdokumentation av kulturhistoriska lämningar  

 

13.40 – 14.20: Eva Svensson, Karlstad universitet: Efter registrering – torp och  

 backstugor i forskning och utveckling  

 

14.20 – 14.40: Anna Onsten Molander, Länsstyrelsen: Landskapet  

 brinner! Om Länsstyrelsens arbete under och efter branden  

 



            

2 (5) 

14.40 – 15.40: Eftermiddagskaffe och incheckning First Hotel Plaza,  Kopparbergsvägen 

10 (ca 5 minuter från Länsmuseet). Konferensen fortsätter sedan på Länsmuseet. 

 

15.40 – 16.10: Anette Färjare, Eldrun: Utmaningar och möjligheter med inventering 

             av brandområdet.  

 

16.10 – 16.20: Rikard Sohlenius: Inför kvällens övningar. 

 

16.30: Buss avgår från Länsmuseet till kvällens happening: guidning i Sala Silvergruva. 

 

Presentation av morgondagens fältövningar (grupper mm) under bussfärden av Anette 

Färjare och Rikard Sohlenius.  

 

17.30: Guidning påbörjas, därefter middag ca 19.15 på Värdshuset. 

 

21.30: Återfärd, ankomst till hotellet ca 22.10.  
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Onsdag 7 september – Fältworkshop i brandområdet 

Ciceroner: Anette Färjare & Rikard Sohlenius 

8.00: Bussen avgår från hotellet till Öjesjön, södra delen av brandområdet 

 

9.30: Förmiddagskaffe, vid Öjesjöns parkeringsplats  

 

10.00: Avgång från Öjesjöns parkeringsplats mot Gottriken/Sågberget  

 

12.30: Fältlunch vid Grävlingsberget  

 

15.00: Eftermiddagskaffe, vid Hoberget  

 

Ca 17.15: Bussen återkommer till hotellet  

 

19.00: Konferensmiddag på Elite Stadshotellet Västerås, Stora Torget 

 

Torsdag 8 september på Västmanlands läns museum 

 

8.30 – 9.30: Anette Färjare & Rikard Sohlenius: Reflektioner efter fältworkshopen  

 

9.30 – 10.00: Cissi Ulfhielm, Skogsstyrelsen: Det som blev kvar – hur kan vi 

kvalitetssäkra de resterande 80 000 lämningarna i Skog och historia-databasen?  

 

10.00 - 10.30: Fika 

 

10.30 – 11.15: Torsten Hökby, Riksantikvarieämbetet: Kulturlandskapet i skogen och 

vision för kulturmiljöarbetet  

 

11.15 – 11.30: Rikard Sohlenius: Avslutning 

 

11.30: Lunch på Karlsgatans Café 
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Konferensinformation  

Resor, boende och övriga lokaler 

För er som har valt boende i anmälan är rum beställda på First Hotel Plaza, 

Kopparbergsvägen 10, Västerås. Här är också upphämtningsplatsen inför 

fältworkshopen dag 2. Konferensen hålls på Länsmuseet, Karlsgatan 2. Vägg i vägg 

finns Karlsgatans Café där vi äter den avslutande lunchen. För konferensmiddag tar vi 

oss till Elite Stadshotellet Västerås, Stora torget. Samtliga platser liksom Centralstationen 

syns på kartan nedan.  

 

Hotell och konferenslokal ligger på gångavstånd från stationen, dit tåg och regionbussar 

anländer. För den som kör bil finns ett parkeringsgarage under hotellet. Detta är allmänt 

och kostar pengar. 24 timmarsbiljett ska kunna köpas i hotellets reception. Det finns även 

parkering vid stationen.  

 

Registrering på konferensen sker på Länsmuseet från och med kl 12.  
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Utrustning för exkursion och fältworkshop 

Exkursionen dag 1 går till Sala Silvergruva. Där får vi guidad tur i gruvan på 150 m djup. 

Temperaturen där är bara +4 grader, så tag med varma kläder! 

Fältworkshopen hålls i det område som brandhärjades sommaren 2014. Vi tar oss fram 

med buss och till fots. Det kommer inte att bli några långa sträckor att gå i obanad 

terräng, men fältmässig klädsel är ändå att rekommendera. Bussen följer med oss hela 

tiden, så regn- och extrakläder kan lämnas i den när de inte behövs.  

 

Måltider 

I konferensen ingår fika samtliga dagar, enklare middag dag 1, fältlunch och trerätters 

konferensmiddag dag 2 och avslutningslunch dag 3. Måltidsdryck ingår. Bar finns att 

tillgå i middagslokalerna. 

 

Kontaktinformation  

Om du har frågor, tveka inte att kontakta någon av oss! 

Program och registrering: Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet, 0708-83 89 05 eller 

anneli.sundkvist@raa.se 

Vägbeskrivningar i Västerås och registrering: Anna Onsten-Molander, Länsstyrelsen i 

Västmanland, 070-344 62 11, anna.onsten-molander@lansstyrelsen.se 

Fältworkshopen: Anette Färjare, Eldrun arkeologi & landskap, 070-310 34 56 eller 

anette@eldrun.se 

Boende, mat etc: Emelie Franck, Meet Again, 08-664 58 00 eller emelie@meetagain.se 
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte 

kvalitetssäkringsprojektet Skog och historia 
Mötesdatum: 2016-04-07 

Mötestid: 10:00-15:00  

Mötesplats: Stora Sessionssalen, Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 

Ordförande: Anneli Sundkvist 

Sekreterare: Inger Sandström 

 

Kallade 

Referensgruppen: 

Anders Hansson, Jamtli 

Olof Hermelin, Östergötlands museum 

Mats Holm, Skogsstyrelsen 

Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Alf Pedersen, Skogsstyrelsen (ersätter Anna-Karin Mähler) 

Anna Möller, Skogsstyrelsen 

Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län 

 

Arbetsgruppen: 

Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet (anmält förhinder) 

Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet (anmält förhinder) 

Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen 

Inger Sandström, Skogsstyrelsen (sekreterare) 

Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet (ordförande) 

 

Inbjudna till mötet: 

Rikard Sohlenius 

Cecilia Ulfhielm  

    

DAGORDNING 

1. Mötets öppnande och presentationsrunda 

Alf Pedersen, ersättare för Anna-Karin Mähler, presenterade sig. Deltagarna i 

gruppen var kända för honom, så ingen ytterligare presentation behövdes.  

 

2. Anmälan av sekreterare för mötet 

Inger hade inför mötet anmält sig som sekreterare.   
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3. Fastställande av dagordningen 

Dagordningen fastställdes efter att punkterna 10a, DAP och FMIS, 10b, 

Utvärdering pågående projekt och 10c Kraftsamling 2016 för att nå målet, 

hade införts under Övriga frågor. 

     

4. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte   

Minnesanteckningarna lades till handlingarna. 

 

5. Rapport från styrgruppsmötet 9 februari 

Anneli informerade kort om: 

• utskicket, ”Skog och historia kvalitetssäkring – Nytt från 

arbetsgruppen inför 2016 års säsong 

• fältseminariets genomförande 6-8 september 

• nästa styrgruppsmöte blir 5 september 2016, via Skype 

 

Vid den efterföljande diskussionen framfördes att ett aktivt Raä behövs som 

stöd. Länsstyrelserna behöver styrning i frågan om det fortsatta 

kvalitetsäkringsarbetet. Styrgruppen behöver lämna besked angående det 

fortsatta arbetet.  

    

6. Rapport över 2015 års arbete 

Anneli sammanfattade rapporten i korthet:  

• medlen förbrukades i stort  

• 8220 objekt kvalitetssäkrades 

• redovisningen av uttankning från FMIS samt dagsverkskostnad 

ströks ur rapporten 

• utmaningen att arbetet tar längre tid än beräknat, med anledning av 

nya Kulturmiljölagen, måste dras lärdom av i ett kommande projekt 

 

De redovisade siffrorna diskuterades. Mötet kom fram till att ”Kostnad per dag”- 

kolumnen tas bort. Olika redovisningssystem och syn på dagsverkskostnad 

försvårar jämförelser. Om siffrorna finns med i en slutrapport måste de förklaras.  

 

Mötet föreslog att en enkät skickas ut till utförarna inför utvärdering. Om man haft 

andra bevekelsegrunder för dagsverkskostnaden tas synpunkterna med i 

utvärderingen.  
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Det framfördes att det saknas uppgifter i rapporten om vad projektet åstadkommit 

på lämningstypsnivå. Informationen skulle ge ett mervärde.  

Cissi undersöker möjligheten att ta fram en sammanställning över vad som 

kvalitetssäkrats i projektet med hjälp av GIS-analyser.  

 

Anneli fick i uppdrag att infoga i rapporten att under året har kompetensen funnits 

och arbetet har prioriterats. Vidare förklaras i en not att länsstyrelsen i Västra 

Götaland inte förbrukat medlen under 2015, som en följd av förändrad prioritering 

mellan åren. Den totala summan blir densamma vid projektslut. 

  

 

Vid nästa referensgruppsmöte tas en idé fram om hur slutrapporten ska se ut.  

 

7. Fältseminariet 2016: Information 

Anneli berättade att fältseminariet genomförs 6-8 september, i brandområdet i 

Västmanland. 

Tomas Risan håller i planeringen, med hjälp av upphandlad firma. 

Riksantikvarieämbetet har avsatt medel för konsult som tar fram besöksobjekt. 

Kostnaden för deltagarna ska ligga i nivå med tidigare år.  

Ingen arbetsgrupp tillsätts på plats, då Västmanland inte är med i 

kvalitetssäkringsprojektet. Länsstyrelsen i Västmanland har exkursioner i området 

och Anneli bedömer att genomförandet klaras av utan särskild arbetsgrupp. 

Intresseanmälningar går ut till alla som arbetar på något sätt med projektet. 

 

Referensgruppen framförde förslag på teman: 

• Kris och kulturmiljö 

• Katastrof eller möjlighet 

• Branden före och efter 

Ytterligare temaförslag emottas gärna. 

  

8. Vad händer efter 2016? Information om läget och diskussion 

Anneli meddelade att Riksantikvarieämbetet inte kan vara operativa, men kan 

medverka i nationella seminarier, ingå i referensgrupp och ge stöd för FMIS. För 

det operativa arbetet behöver en plan tas fram.  

 

Cissi berättade att hon fått i uppdrag att ta fram ett utkast till ett 

förlängningsprojekt. Hon kommer inledningsvis att hålla i arbetet med skrivande 
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av projektplan. Inga utfästelser om medel finns, för de ca 80 000 lämningar som 

återstår att kvalitetssäkra.  

 

En GIS-analys av SoH-materialet behövs göras för att veta vart det är mest 

effektivt att vi jobbar. Cissi föreslog att om det blir medel över under 2015, kan 

dessa nyttjas till att ta fram ett underlag. Förslag på vad vi vill veta om SoH-

materialet /kunna visa på kartor etc mejlas till Cissi.  

 

Referensgruppen ställde sig bakom att fortsätta vara ett bollplank i arbetet. 

 

Lars fick uppdraget att lyfta frågan hos Kulturmiljöforum i maj. 

 

Finansieringskällor diskuterades och förslag framkom med kopplingar till 

Miljökvalitetsmålen, LONA (kommunerna behöver förbättrade underlag, särskilt 

tätortsnära), uppdragsverksamheten hos Skogsstyrelsen och AF:s och 

kommunernas behov av sysselsättning och integration, samt skogsbrukets behov 

av planeringsunderlag. Nytt FOU program kommer, delar skulle kunna plockas in. 

 

2017 bedöms bli något av ett laboratorieår – någon form av verksamhet behövs 

dock för att inte få ett kompetenstapp. 

 

Cissi fick i uppdrag att kalla referensgruppen till möte den 29/4, då ett förslag till 

projektplan diskuteras. 

 

Vikten av att förslaget kommuniceras med DAP framfördes. 

 

Mötets uppfattning var att referensgruppen ska behållas in i det nya projektet. 

 

9. Styrgruppsmöte 5 september 2016: punkter att ta upp? 

Vad som ska utvärderas i slutrapporten diskuterades. Det bestämdes att frågan 

skulle bordläggas till mötet den 29/4. 

 

10. Övriga frågor 

10a. DAP och FMIS 

Rikard berättade om det pågående arbetet, se bifogad ppp. 

 

10b. Utvärdering av pågående projekt 
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Anneli informerade om att utvärderingen förmodligen görs av en oberoende 

person. 

 

Styrgruppen måste göra beställningen till den som ska göra utvärderingen. 

Referensgruppen har viktig roll att initiera fokusområden/viktiga frågor att 

utvärdera.  

Utvärderingsförslag till styrgruppen som diskuterades var: 

• Samhällsnyttan i stort, vad har det betytt för brukarna? 

• Samverkansformen som sådan – vinster och nackdelar? 

• Hur har projektet fungerat och vad har det resulterat i? 

• Betydelse för myndighetsöverskridande arbetet? 

 

Det konstaterades att det är viktigt att ev. problem blottläggs inför kommande 

projekt. Frågor behöver ställas till utförarna med hjälp av enkäter och intervjuer. 

 

Mötet diskuterade att utvärdering kan göras i flera delar: 

• Inom projektet-del: görs av oberoende utvärderare. 

• Påverkan på samhället-del: punkten behöver diskuteras vidare. 

• Slutrapport: kan göras inom arbetsgruppen och tar upp vad har 

granskats, förts in i FMIS, vad återstår att göra m.m. 

 

10c. Kraftsamling 2016 för att nå målet 

Inger informerade om att för att nå projektets mål, 38 000 kvalitetssäkrade SoH-

nummer, fordras att 9 000 nummer kvalitetssäkras under 2016. Mot bakgrund av 

de goda resultatet 2015 har detta setts som fullt möjligt. Det kan dock finnas skäl 

att skruva ned förväntningarna något, mot bakgrund av att erfaren 

granskningspersonal utlånats till annan arbetsgivare, bytt arbetsgivare, 

sjukskrivningar etc. 

 

Det framfördes att det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och öppenhet för att 

ta in annan personal vid behov. Länsstyrelserna har listor över personer med 

platsledarkompetens på lokal nivå. Mejl kan skickas till Maria Urberg, 

Riksantikvarieämbetet, om ev. platsledarkompetens att hyra in.  

 

11. Nästa möte 

Skype-möte om ny projektplan, 29 april, kl. 13:30-15:30. 

Vanligt referensgruppsmöte, 10 november 2016, på Riksantikvarieämbetet. 
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12. Mötets avslutande. 

   

Bilaga 

1. Rikards ppp om DAP och FMIS 
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Minnesanteckningar referensgruppsmöte 

kvalitetssäkringsprojektet Skog och historia 
Mötesdatum: 2016-11-10 på Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm 

 

Närvarande 

Referensgruppen: 

Anders Hansson, Jamtli 

Mats Holm, Skogsstyrelsen 

Lars Jacobzon, länsstyrelsen i Västra Götalands län 

Anna Möller, Skogsstyrelsen (med från punkt 6) 

Katrine Nygren, länsstyrelsen i Västerbottens län (med från punkt 6) 

 

Arbetsgruppen: 

Thomas Risan, Riksantikvarieämbetet (gick vid punkt 10) 

Catrin Sandberg, Skogsstyrelsen 

Inger Sandström, Skogsstyrelsen 

Anneli Sundkvist, Riksantikvarieämbetet 

 

Övriga 

Cecilia Ulfhielm, Skogsstyrelsen 

Alejandra Fuentes Caicedo, Enheten för utvärdering, Kulturmiljöavdelningen, 

Riksantikvarieämbetet (punkt 6) 

 

Anmält förhinder: 

Antonia Baumert, Riksantikvarieämbetet 

Olof Hermelin, Östergötlands Museum 

Alf Pedersen, Skogsstyrelsen 
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DAGORDNING 

1. Mötets öppnande,  

Anneli Sundkvist är ordförande för mötet. 

 

2. Sekreterare för mötet  

Catrin Sandberg är sekreterare för mötet. 

 

3. Fastställande av dagordningen 

Övriga frågor: 12a – Info om seminariet ”Skogens industriella kulturarv” som 

hölls på Riksantikvarieämbetet i oktober. 

 

4. Genomgång av minnesanteckningarna från föregående möte  

Minnesanteckningarna från referensgruppsmötet 2016-04-28 lades till 

handlingarna. 

 

5. Rapport från styrgruppsmötet 28 oktober 

Minnesanteckningar från styrgruppsmötet 2016-10-28 hade skickats ut. Fokus på 

utvärderingen även där. Styrgruppen har beslutat att utvärderingen skall fokusera 

på processen (tillvägagångssätt och metodik) snarare än resultatet. Utvärdering 

görs av oberoende konsult som RAÄ betalar. Nästa möte i styrgruppen är 12 

december. Till dess ska utkastet till en beställning tas fram. 

  

6. Fältseminariet 2016: kort rapport från detta  

Årets tema var Kulturlandskapet i skogen - då, nu i framtiden. 

Föreläsare: Eva Myrdal (blickade ut), Eva Svensson (torp), Anna Onsten Molander 

(länsstyrelsens arbete under branden), Anette Färjare (inventeringen av 

brandområdet), Cecilia Ulfhielm (framtiden för SoH) och Torsten Hökby (vision för 

kulturmiljöarbetet).   

 

Första dagens exkursion gick till Sala silvergruva, där de som ville fick följa med 

ned i gruvan och titta på bland annat underjordiska sjön och gruvsviten. 

 

Andra dagens exkursion gick till brandområdet. Där besöktes olika områden, där 

branden härjat olika mycket samt olika lämningar framförallt kolbottnar, kvartsbrott 

och stenålderslämningar.  
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Anneli kommenterade att det var tydligt att seminariet var viktigt för de många 

inventerare som arbetar mycket ensamma och inte har ett kollegium att diskutera 

med. 

 

 

7 Utvärdering av projektet – inriktning och diskussion 

Alejandra tog anteckningar inför beställning av kommande utvärdering.  

 

Utdrag ur diskussionen: 

Är det intressant att se på hur arbetet gått till för att få fram vad som kan vara en 

hjälp på vägen i framtiden? 

 

Processer: Olika samverkansformer och processer innan man blev mer enade 

nationellt. Att ha med den resan i utvärderingen är viktigt. 

 

Ungefär 20 olika projekt som grundmaterialet kommer ifrån = otroligt skiftande 

material som skulle granskas på samma sätt. Gör att det kostat olika mycket, 

grundkompetensen som på vissa ställen fanns från början och på andra kom till 

efterhand. Viktigt att ta med en del av bakgrunden/historiken.  

 

RAÄ/KMV sidan: Oklart om förutsägbarheten vad man får för pengarna. En del 

muser ser det som sitt samhällsuppdrag och andra som uppdrags taxa. Svårt att 

ställa kvalitetskrav och jämföra de olika resultaten. Kan man utvärdera hur 

projektet påverkas av att man får medel via olika anslag osv. Beställningen av 

projektet var egentligen väldigt tydlig och rak men den har utförts på väldigt 

många olika sätt, varför det är olika resultat på olika områden.  

 

SKS styrningsfrågan: När man inte fullt ut äger resurserna har inte projektet 

kunnat styra verksamheten, d v s hur och när arbetet skall göras. Detta innebär att 

medlen ibland inte förbrukats. Distriktens anställda styr inte inventeringen över. Vi 

får pengar för att utföra en viss uppgift men förutom det styrs det inte mer.  

 

Kompetensen varit ett stort bekymmer. För få i sektorn som har ”fullständiga 

rättigheter”.  

 

Styrningen har varit komplicerad och förändrats under projekttiden. Först RAÄ och 

SKS som träffar överenskommelse. I början var KMV-medlen tydligt styrda från 
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RAÄ, men detta har förändrats (i regleringsbreven). Detta gör att projektets 

struktur inte längre är densamma. Nu styr lst själva fördelningen av medel.  

 

Kostnad per lämning är ett svårt mått eftersom grundmaterialet är skiftande. 

Yttäckande lämningar, avstånd, grundkvalitet mm påverkar. Vore bra om en 

gemensam timkostnad, rimlig låg nivå men som kanske slås ut nationellt. Rent 

projektledningsmässigt är det svårt att se hur arbetet går under året då resultatet 

kommer in i slutet av året.  

 

Viktigt: styrningsfrågan, hur kan vi styra projektet tex internt på SKS. Ska man 

betala ut i förväg eller i efterskott (efter utfört arbete)? Det sistnämnda kan lösa en 

del av problemen med att projekt prioriteras ned. Länsstyrelserna gör så på vissa 

ställen, de betalar ju ut när projektet är gjort.  

 

En utvärdering är bara vettig om den bidrar till framtid och för att förstå.  

Vad vill vi med utvärdering? Vad tar vi med oss? 

 

Regionala arbetsgrupper skulle kunna vara en lösning, vore bra att ha ett krav på 

det, att de i sin tur varje månad eller liknande rapporterar till en nationell 

arbetsgrupp.  Det skulle finnas uttalat att detta ingår i utförarens uppdrag.  

 

Viktigast är framåtsyftningen och vad som var bra och vad som kan bli ännu 

bättre. Det rör sig förmodligen snarare om en kvalitativ än kvantitativ utvärdering, 

att fånga upp det som varit positivt för framtiden. Ska metodik och arbetssätt vara 

med?  

 

8 Kort info om säsongen 2016 

Inger informerade om läget per siste oktober: 6603 objekt har granskats, raderats 

och överförts till en kostnad av ca 3 070 000 = snittkostnad 465 kronor per objekt. 

I dessa objekt ryms inte de massresningar som gjorts t ex i Blekinge. De 

medräknade objekten är gjorda av de personer som har 

gransknings/registreringskompetens. En del omfördelningar av medel har gjorts så 

att medlen kommer upparbetas inom SKS.  

KMV-medlen: Inga avvikelser har rapporterats.  

 

9 Vad händer efter 2016? Information om läget och diskussion. 

Cissi informerade att 4 miljoner är avsatta i SKS budget för 2017 till Västerbotten 

(500 000), Jämtland (500 000), Dalarna (300 000), Värmland (700 000), Örebro 
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(300 000), Uppsala (500 000), Västra Götaland (500 000), Skåne (300 000) och 

Östergötland (400 000). Projektplan håller på att tas fram och skall presenteras 

för styrgrupp 2016-12-12. Projektplanen kommer sändas ut till referensgruppen 

för påseende. 

 

I den nya projektbeskrivningen betonas på kompetens och redovisning. Delvis 

kommer en annorlunda prioritering ligga till grund för vilka områden som 

inventeras. En tänkbar prioritering kan vara att rikta inventeringen mot områden 

där skogen är gammal och snart ligger i avverkningsskede.  

 

Kontakter krävs med lst för att se om de kan bidra med ytterligare medel. Det 

behövs en regional styrgrupp. Det är inte rimligt att den individuella 

kvalitetssäkraren/handläggaren på länet som ska jobba med den kontakten 

eftersom det handlar om att fördela medel. Lst jobbar med treåriga äskanden nu 

för tiden och de flesta har inte planerat in fortsatt SoH kvalitetssäkring. Det nya 

projektet behöver länsstyrelsekontakt med beslutsmandat. En ingång är att 

efterlysa en person med rätt kravprofil via kulturmiljöforum. Att ta reda på om SKS 

kan informera om nya SoH vid Kulturmiljöforum är också viktigt. Framtida 

samarbete med länen måste diskuteras. Samarbetet kan vara ett sätt att 

bibehålla en del av inventeringskompetensen vid lst. Regional regelbunden 

samverkan myndigheten emellan är positivt ur andra synvinklar tex för en 

effektivare tillsyn. SKS ta kontakt med Louise Schlyter (ordförande i 

Kulturmiljöforum) för att se om man kan få någon kontakt den vägen. 

 

I projektplanen görs en budget fram till 2021 och hela projektet ska vara helt 

avslutat i mars 2022. Tilldelning har delvis utgått från var det finns kompetens och 

var det finns material. Det har även prioriterats en del län som har lite antal objekt 

kvar för att så att säga ”bli av med dem”.  

 

Registrering under nästa år: delar av året kommer troligen gamla 

registreringsklienten att användas för att ersättas under året. Extra 

utbildningsinsatser görs för detta. Höstens registreringar kommer troligtvis ske i 

ett annat system. Viktigt att vi utförararna får reda på vilket system blir eftersom vi 

kommer byta utrustning. 

 

Rensning och återrapportering till SKS är fortfarande delvis ett problem. Även 

detta borde formaliseras. Det skulle gynna alla.  

 



  

6 (7) 

 

 

10 Rapport över 2016 års arbete och slutrapport 

2016 års rapport kan eventuellt vara mindre och slutrapporten kan bli lite mer 

omfattande istället. De behöver skrivas delvis parallellt.  

Slutrapport: Sammanställning av allt som skett såsom seminarier, vårmöten, 

gruppmöten och liknande. Andra saker att ta upp kan vara att sammanfatta hur 

problem som dykt upp har hanterats, förändringar under projektets gång och vad 

har vi åstadkommit. Slutrapporten är beräknad att vara klar till mars 2016. 

En del saker som tas upp i utvärderingen behöver kanske inte vara med i 

slutrapporten.  

 

Kommentarer: borde inte utvärderingen vara en del av slutrapporten, kan vara 

svårt med tanke på när den kommer att göras? 

 

Svar: slutrapport kan då inte skrivas förrän tredje kvartalet men årsrapporten 2016 

kan vara klar till mars 2017. I den skulle man då kunna göra någon snabb 

sammanställning av kvantitativa resultat från föregående år.  

 

Utvärderaren (den externa) får ett uppdrag att utvärdera projektet medan 

slutrapporten mer är våra erfarenheter av projektet. Resultatet av projektet i 

slutrapporten och utvärderingen tar mer hand om själva processen.  

 

Slutrapporten bör ta upp bra och dåliga effekter av projektet. Mer kvalitativa tankar 

kring resultat. Problem: hur löstes teknikstrul, vad fungerar, vad har vi uppnått i ny 

kunskap osv.  

 

11 Nästa styrgruppsmöte (2016-12-12): punkter att ta upp? 

Senarelägga färdigställande av slutrapporten så den skrivs i slutet av år 2017? 

Detta beror på vad styrgruppen vill med utvärderingen. Enligt projektplanen var 

det aldrig sagt att vi skulle ha en utvärdering utan en avslutande rapport. Vilken 

målgrupp är utvärderingen till för? Vilken mer specifik inriktning ska utvärderingen 

ha? Skall den utföras före eller efter slutrapporten? 

 

Info om projektplanen från SKS inför 2017. 

 

12 Övriga frågor 
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a) Kort info om seminariet ”Skogens industriella kulturarv” som anordnades 

med medel från FoU. Forskningsaspekten togs upp i olika föreläsningar 

av olika forskare. På RAÄ planeras fortsättning i lite större skala nästa år, 

eventuellt i september. Denna konferens kan förhoppningsvis vara en 

mötespunkt för aktiva inom Skog och historia kvalitetssäkring 2017.  

 

13 Nästa möte 

Två alternativ: 

 

1) 2017-03-23 på RAÄ (Lilla sessionssalen) 

2) 2017-04-27 på RAÄ (Lejonkulan) 

 

14 Mötets avslutande 

 

 


